
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Dari analisis yang telah dihasilkan dari data – data yang didapat dalam 

pembahasan pada Instansi UMKM yang bergerak dibidang Jasa Pariwisata 

bernama Ourtrip1st Tour Operator yang menjadi Objek Penelitian, dapat 

ditarik kesimupulan yaitu ; 

1. Kondisi lingkungan Internal Ourtrip1st Tour operator, 

memiliki keunggulan atau kekuatan yang melebihi 

kekurangan yang dimiliki, serta Ourtrip1st memiliki skor 

bobot peluang lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman 

yang dihadapi Ourtrip1st Tour Operator. Sehingga tur 

operator ini dapat memanfaatkan peluang dan menekan 

ancaman dengan kekuatan yang dimiliki, serta peluang yang 

ada tersebut dijadikan pembelajaran untuk meminimalkan 

kelemahan untuk menghadapi peluang –peluang yang datang. 

Dengan berdasarkan rumusan masalah nomor 1, bahwa 

kondisi lingkungan perusahaan dapat dijawab melalui 

Matriks EFAS, CPM dan IFAS yang terdapat pada tahap 

pertama (input stage). 

2. Strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam kondisi 

lingkungan yang saat ini dihadapi Ourtrip1st Tour Operator 

yang berada pada posisi kuadran I yaitu, posisi agresif. 

Dimana pada kuadran I tersebut Ourtrip1st Tour operator 



dapat memilih beberapa alternatif strategi, antara lain ; 

strategi intensif, strategi integrasi dan strategi diversifikasi. 

Bahwa rumusan masalah nomor 2 atas Alternatif strategi 

yang muncul adalah strategi intensif, integrasi dan 

diversifikasi, yaitu terjawab pada martiks IE dan Matriks 

Strategi besar. 

3. Menurut pergitungan dan Analisis Matrix QSPM dapat 

ditarik kesimpulan bahwa prioritas utama Ourtrip1st Tour 

Operator dalam menjalankan usahanya adalah strategi 

Intensif, dimana Strategi intensif berkaitan dengan 

pengembangan pasar, pengembangan produk dan penetrasi 

pasar. Bahwa terlihat pada rumusan masalah atas strategi 

pilihan apa yang sesuai dengan kondisi lingkungan dapat 

terjawab berdasarkan perhitungan Matriks QSPM, yaitu 

strategi intensif, Ourtrip1st tour operator dapat melakukan 

penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan 

produk. 

5.2. Saran  

 Penelitian yang dilakukan pada Ourtrip1st dengan melalui metode 

pengumpulan data yang menghasilkan kesimpulan pada bab ini juga 

memunculkan beberapa saran yang sebaiknya dilakukan Ourtrip1st Tour 

Operator, sebagai berikut; 

1.  Seluruh tim atau karyawan Ourtrip1st Tour Operator harus 

saling membantu serta menjaga nama baik dan kualitas prima 



yang telah dirumusakan oleh Owner atau pemilik agar Visi 

dan Misi tercapai sebagai pedoman tur ini bukan hanya profit 

tetapi juga kesejateraan tim.  

2.  Kelemahan karyawan yang telah dirumuskan bersama 

melalui Forum Group Discussion  harus sangat diperhatikan 

bersama, globalisasi dan kemajuan zaman harus dihadapi 

secara cerdas dan peningkatan wants learning segala aspek 

harus ditimbulkan bukan hanya karyawan juga tetapi pemilik. 

Keterbatasan bahasa dan kemauan belajar harus ditingkatkan 

pada setiap diri tim.  

3.  Owner disarankan lebih belajar melepas karyawan untuk 

mengambil keputusan kecil, agar setiap tim dapat merasa 

dirinya mampu serta bertanggung jawab dengan apa yang 

mereka putuskan.  

4.  Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan di area 

internal maupun eksternas agar membantu tim berusaha 

untuk melihat dunia kerja luar dan diharapkan menghasilkan 

kinerja yang maksimal dan berbanding lurus dengan 

kompensasi. 

5.  Keterbukaan kompensasi agar tim selalu merasa lebih dan 

diharapkan menciptakan loyalitas karyawan. 

6.  Pertahankan kualitas pelayanan pasa wisatawan asing dan 

meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan domestik. 

 


